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تاکی پنه گذاری نوزادان
 TTN (Transdient Tachypanea of Neonatal) 

یا تنفس تندو مشكل نوزادان
 اختالالت تنفســي شــايع ترين علت بســتري شدن 
نوزادان TERM )رســيده و به موقع تولد شــده (و نارس يا 
PRE TERM در بخــش مراقبت هاي ويژه ي نوزادان مي 

.)NICU( باشد

نشانه یا عالئم اختالالت تنفسي شامل :
- تغيير رنگ نــوزاد از صورتي به رنــگ بنفش و كبود 

)اصطالحا سيانوز(
- ناله )اصطالحا گرانتيگ(

- لرزش پره هاي بيني 
- تو كشيده شدن قفسه يسينه به هنگام تنفس 

- تنفس تند 
- رنگ پريدگي 

- و ســاير عالئــم مثل كاهــش صداي تنفســي كه با 
معاينه ي پزشك قابل تشخيص است .

در طي معايناتي كه توســط پزشــك صورت ميگيرد 
:بخش گاز هاي خوني )كه با آزمايش خون مشخص مي شود(

راديوگرافي يا عكس از قفســه ي سينه و شــنيدن دقيق و 
تخصصي صداهاي تنفسي بررسي ميشود و پس از تشخيص 
و بررسي نهايي درمان مناسب بررسي نوزاد به دستور پزشك 
شروع مي شود. در نتيجه پيشرفت هاي مهمي كه در زمينه 
ي درمان بيماري هاي تنفســي و شناخت 
كامل اين بيماري ها حاصل شــده اســت . 
مرگ هاي دوره ينوزادي و شير خوارگي كه 
از بيماري هاي ريوي زود هنگام ناشــي مي 

شود به طور چشمگيري كاهش يافته اند .

مرحله گذر به تنفس ریوي 
نــوزاد در زندگي داخــل رحم درون 
مايع مخصوصي كــه در زمان بارداري نوزاد 
را احاطه كرده اســت قرار دارد . داخل ريه 
ينوزاد نيز از مايع پر شــده اســت و تنفس 
نوزاد نيط از طريق دســتگاه تنفسي-بيني.

ناي و ريه صورت نگرفته و تبادل گازها براي 
خروج گاز CO2 و ورود O2 به خون نوزاد و 
تغذيه بافت ها با O2 از طريق شريان ووريد  



بند ماف و جفت مادر صورت مي پذيرد 
. به هنگام تولد ايــن تبادل با اولين 
تنفس نــوزاد قطع شــده و تنفس 

ريوي نوزا در اين زمان آغاز ميشودكه 
به اين مرحلــه »مرحله ي گذر به تنفس 

ريوي « گفته مي شود .
عملكرد موفقيت آميز دســتگاه تنفسي 

نوزاد در زمان تولد به باز بودن راه هوايي .تكامل 
كار كرد و عملكرد ريه ها و بلوغ روند كنترل تنفسي 

بستگي دارد. 
در اين مرحله گذر به طور طبيعي و اتوماتيك مايع 

داخل ريه جنين بايد خارج شــده و گاز هاي تنفسي )هوا( 
جايگزين آن شــود .ايــن روند كم كم قبــل از تولد با فعل و 
انفعاالت شيميايي شروع شــده و در ضمن زايمان با اعمال 
فشار متناوب حين زايمان بطور خودكار و طبيعي اين مايع 

از ريه خارج و در واقع جذب مي شود .
ســورفكتانت )كه ماده اي چرب وليزاســت( با كاهش 
دادن كشش سطحي كيســه هاي كوچك هواييداخل ريه 
ها ,ورود هوا به داخل ريه ها را تســهيل مينمايد )درنوزادان 
ناراس اين ماده به اندازه ي كافي در ريه ها وجود ندارد تاكي 
پنه گذاري نوزاد يا TTN)تنفس تند و سخت نوزاد (معموال 
به دنبال زايمان طبيعي تسريع شده يا سزارين رخ ميدهد و 
تفاوت چنداني در زايمان هاي زود رس و به موقع در به وجود 

آمدن اين اختالل وجود ندارد .
اين اختالل تنفســي با شــروع زود هنــگام تنفس به 
صورت تند و دشــوار نوزاد تشــخيص داده مي شود . اعتقاد 
براين است اختالل ناشــي از جذب آهسته و كندتر مايع ريه 

جنين مي باشد.
درمــان تاكی پنه گــذاری نوزادان حمايتی اســت كه 
می بايست از كمبود اكسيژن دريافتی نوزاد جلوگيری نمود 
و با تامين نمودن اكســيژن الزم به صورت اكســيژن گرم و 
مرطوب كه از طريق دســتگاه هاي اكسيژن رساني ويژه اي 
كه به اين منظور در NICUموجود مي باشــد , از خستگي 
تنفسي نوزاد و عوارض ناشــي از كمبود خون نوزاد كه باعث 

آسيب هاي مغزي و...خواهد شد جلوگيري كرد.
در ضمن چــون افتراق اين اختالل تنفس با بيماريهاي 
حاد تر ريوي مثل عفونت ريه )پنوموني(در مرحله ي ابتدايي 
بيماري و ســاعات اوليه تولد نوزاد كمي مشكل است معموال 
عالوه بر اكســيژنتراپي )يا درمان با اكســيژن (نوزاد، آنتي 

بيوتيك درماني نيز به همراه سرم درماني شروع مي شود.
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